
EYCA KART Kullanıcıları için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OBTAR Organizasyon Reklam Sağlık Turizm İnş. San. Tic Ltd. Şti 
(“Şirket veya EYCA Türkiye”) tarafından kaleme alınmıştır. EYCA Türkiye ile paylaştığınız kişisel 
verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.eycaturkiye.com web adresinde yer alan veri 
güvenliği bölümünden erişebilirsiniz.  

1. Kişisel Verileri Edinme Yöntemleri ve İşlenme Amaçları 

EYCA Türkiye tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Verileriniz, 
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, grup şirketleri ve birimleri, internet sitesi, sosyal 
medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 
Verileriniz, hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde sağlanması amacıyla, şirket çalışanları/birimleri, grup 
şirketleri/iştirakler, iş ve çözüm ortaklarımız tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir:  

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı/müşterilerimizin beğeni, kullanım 
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kullanıcı/müşterilerimize önerilmesi ve 
tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi, 

• Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin kişiye özel olarak hazırlanması maksadıyla; kimlik verisi, 
iletişim verisi gibi kişisel verilerin şirkete ait web sayfası veya mobil uygulama gibi platformlar 
üzerinden iletişim/başvuru/kampanya formu vasıtasıyla alınması ve şirketin iş/çözüm ortaklığı 
ilişkisi bulunan kuruluşlara aktarılması, 

• Kimlik verisi, iletişim verisi, müşteri işlem verisi ve pazarlama verisi gibi kişisel verilerimin, müşteri 
memnuniyetinin ölçülmesi, gerekli hallerde şirketimiz tarafından bu iş için danışmanlık hizmeti 
alınan üçüncü kişilere aktarılmasına, 

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi EYCA Türkiye tarafından yürütülen ticari 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve 
buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, finans 
/muhasebe ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir. 

 
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı  

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; EYCA 
Türkiye çalışanlarına, görevlilerine, şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına, faaliyetlerini 
yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim 
şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve faaliyetlerin yürütülmesi için EYCA Türkiye’nin hizmet 
aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz EYCA Türkiye tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi başvuru 
kanallarından, EYCA Türkiye’nin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden 
elektronik ortamda ve çağrı/destek merkezi kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca 
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu 
Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda 
işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları  

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre OBTAR Organizasyon Reklam Sağlık Turizm İnş. San. 
Tic Ltd. Şti.’nin Fetih Mah. Tahralı Sk. Kavakyeli İş Merkezi B Blok No:15 Ataşehir/ İstanbul adresine 
ve/veya elektronik posta üzerinden info@eycaturkiye.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 


